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 ١الصفحة 

 
  

  مفه�م ال�� ، م�ادر م�اه ال�� ون���ة  م�اه ال�� ال��اض�ة األولى : 

عل� ی��� في م�ادر م�اه ال�� و��ق ال���� بها واس�غاللها وا��الها  :Irrigation science عل� ال�� 

ال�� ونقل وت�ز�ع م�اه ال�� ودراسة ��ق  لل�ق�ل ال�را��ة. و����ل على ت���� وت���� وت�ف�� م��اءات

  .اضاف�ها واح��اب االح��اجات ال�ائ�ة لل��ات

  مهام عل� ال�� 

  ت���� ال��اه �ان�اء ال��ود وال��انات على م�ار� االنهار. 1:

  نقل وت�ز�ع ال��اه م� م�ادرها ال�����ة الى ال�ق�ل ال�را��ة. 2:

  ال��اس�ة.اضافة ال��اه لل�ق�ل ال�را��ة �ال��ق  3:

  اس�غالل ال�اقة ال�ائ�ة في ت�ل�� ال�اقة ال�ه��ائ�ة. 4:

  :       Irrigationال�� 

إضافة ال�اء الى ال���ة �ق�� ام�ادها �ال����ة الالزمة ل��� ال��ات. ��ا �ع�ف ال�� �انه  ه�

  اضافة ال�اء لل���ة ل��ق�� االغ�اض اآلت�ة:

  ال��ات.ت�ه�� ال���ة �ال����ة الالزمة ل��� 1: 

  تأم�� ال����ل ض� ف��ات ال�فاف الق���ة ال���. 2:

  ت���� ال���ة وال�� ال���� بها وته��ة ��وف م�اخ�ة اك�� مالئ�ة ل��� ال��ات. 3:

  غ�ل أو ت���� االمالح في ال���قة ال��ر�ة. 4:

  تقل�ل خ��رة ت�ل� الق��ة ال����ة لل���ة. 5:

  ل��مة ال����ل.ت�ه�ل الع�ل�ات ال�را��ة ال���لفة 6: 

  :ال��  م�ادر م�اه

 م�اه االم�ار -

 ال�ل�ج -

 م�اه االنهار ورواف�ها -

 م�اه ال����ات وااله�ار -

 ال��اه ال����ة �اال�ار وال��اب�ع -
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 ٢الصفحة 

 
  

     Irrigation Water Qualityن���ة م�اه ال�� 

ال��وف ال��اخ�ة  ان ال���ل�ات ال��ض�عة ل��اص ال�اء ال���ع�ل لل�� ت��لف م� م�ان الى آخ� ن��ًا ل���ع

  و��وف ال���ة وال��ات و���قة ال��.

لغ�ض ال��� على ن���ة ال��اه ��� اخ� ال��اص الف���ائ�ة وال����ائ�ة وال����ة لل�اء ب��� االع��ار م�افًا 

  الى ش�و� االس�ع�ال ال��ض���ة اآلت�ة ال�ي تلع� دورًا في ال�� وهي :

  : ���قة ال�� و���ة ال�اء وم�ع� اضافة ال�اء و�فاءة ال��ل٤: ال��ات   ٣: ال���ة   ٢: ال��اخ    ١

  ل�اء ال�� ال��اص الف���ائ�ة 

م� ال��اص الف���ائ�ة ال�ه�ة لل�اء ، درجة ال��ارة وح��لة ال�اء م� ال��اد العالقة ذات ال���ر الع��� 

ف���ائ�ة االخ�� م�ل وال�ع�ني وال�ي ت��د ن���ة ال�اء م� ح�� صالح��ه لل��. في ح�� ان ال��ائ� ال

  ال��افة والع��ة وال�� ال���ي وغ��ها ال ت�خ� على االغل� في االع��ار.

  ال��  ل�اءل����ائ�ة ال��اص ا

ع�� ال��� على ن���ة م�اه ال�� تع�ى أه��ة خاصة ل���ناته ال�ائ�ة و��اصة األمالح ال�ائ�ة في ماء ال��. إذ 

  ل��اص�ل ال�را��ة ال���لفة.أنها ت��د ���ل ���� صالح�ة ال�اء ل�� ا

  +Naوال��دی�م   Mg+2وال�غ����م   Ca+2، ال�ال���م  cationsأه� ال���نات األساس�ة هي األی�نات ال��ج�ة 

  . +Kوال��تاس��م 

Co3، م�ل ال�ار��نات   Anions  األی�نات ال�ال�ة
HCo3وال���ار��نات  2-

SO4وال������ات   -
 – Clوال�ل�رای�   2-

  . - NOوال���ات 

  . ppmان اغل� ال��ل�الت ال����ائ�ة لل�اء ت��ل �الـ (ملغ�/ل��) وهي م�او�ة ل��ء ل�ل ج�ء �ال�ل��ن 

  ج�ء �ال�ل��ن  1000ملغ�ام / ل�� =  1000غ� ملح / ل�� =  1

  غ� / ل�� 0.001ملغ�ام / ل�� =  1ج�ء �ال�ل��ن =  1

) اص�ح ال���اس لل�اللة على مل�حة ال���ة EC )electrical conductivityوان اس�ع�ال اال��ال�ة ال�ه��ائ�ة 

  أو ن���ة ماء ال��.

ل�ائل ما ت�داد مع ز�ادة ���ة الع�اص� (االی�نات) ال��ا�ة ��ه. وه�ا تقاس ال�قاومة ال�ي ی��یها  ECان ���ة 

�ة لل�قاومة ال�قاسة �األوم/س� ال��ل�ل ل���ان ال��ار ال�ه��ائي م� خالله. وتع�ى ن���ة ال��اس ����ة مقل� 

)ohm/cm و��م� ال�ح�ة الـ .(EC ) ب�م� ه�mho وال�ح�ات ال��ی�ة ���ع�ل س���� (Siemens  ب�ًال م� الـ

mho  .  

  س���� 1/أوم = 1م� =  1
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 ٣الصفحة 

 
  

  ملي م�ز / س� = د��ي س��� / م  1

  

  Criteria for irrigation water qualityمعای�� ن���ة م�اه ال�� ال��  

ان ال�عای�� ال���ارة ل�ق��� ن���ة م�اه ال�� ی��غي ان ت�ه� قابل��ه على اح�اث تغ���ات ضارة في خ�اص 

  ال���ة او تاث�� ضار على ن�� ال����ل او ال���ان او االن�ان ال�� ���هل� ذل� ال����ل.

  وت��ع�ل عادة ثالث خ�ائ� ل�ق��� ماء ال�� وهي :

 Salinityال�ل�حة      -١

 Sodicity    ال��د�ة -٢

     Toxicityال���ة   -٣

ان تأث�� االمالح �ع�د ���رة رئ��ة الى ال�ه� ال��اف�� وتأث��ه في ن�� ال����ل. وال�ل�حة ت�ت��  ال�ل�حة:

  اك�� م� ارت�ا�ها �ال���نات ال�اصة له�ه االمالح. )total soluble saltsب����� االمالح ال�ل�ة ال�ائ�ة (

  

ل�� ن��ة الى م���اه م� االمالح ال�ل�ة ال�ائ�ة واال��ال�ة ال�ه��ائ�ة (م���� ال�ل�حة ) ت���� ماء ا١ج�ول (

  األم���ي)

اال��ال�ة ال�ه��ائ�ة 

  د��ي س��� / م

)ds/m(  

ك��ة االمالح ال�عادلة  

  (ملغ� / ل��)

  ال��ف و ال��ر ال�اتج ع� ال���ة ال�ل�ة لالمالح

  قل�ل C1ص�ف  160 – 0 0.25 – 0

مالئ� ألغل� ال��اتات وال��ب مع اح��ال قل�ل ل���ء ال�اء 

خ�� ال��لح ، الغ�ل ال�اتج ع� ال�� �افي ل��ل� م� 

  االمالح

  م��س� C2ص�ف  480 – 160 0.75 – 0.25

ال�اء مالئ� لل��اتات ج��ة ال���ل لألمالح في حالة الغ�ل 

 ال�اف لل���ة

  ش�ی� C3ص�ف  1440 – 480 2.25 – 0.75

لل��اتات ج��ة ال���ل لألمالح في ت��ة ج��ة  ال�اء مالئ�

 ال��ل ، یل�م اضافة ���ة ماء اضا��ة لغ�ض الغ�ل

  ش�ی� ج�اً  C4ص�ف  2200 - 1440 5.0 – 2.25

ال�اء مالئ� لل��اتات ال����لة ج�ًا لل�ل�حة  في ت��ة نفاذة 

 ج��ة ال��ل ، یل�م الغ�ل ال��ی� لألمالح
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 ٤الصفحة 

 
  

  روس�ا (االت�اد ال��ف��ي سا�قًا) ل����ة م�اه ال��  ) ���ع�ل ت���� اخ� في٢ج�ول (

  ال����� ال�ل�ي (ملغ�/ل��)  ص�ف ال��دة

 500 – 200  ماء اف�ل ن���ة

 2000 – 1000  ماء ���� ان ���� اض�ارًا مل��ة وقل��ة 

 7000 - 3000  ماء ���� ان �����م فق� ع�� ال��ل والغ�ل ال���ی�

  

��ج�ة ���ن ال��دی�م ذا أه��ة خاصة ���� تاث��ه ال��ی� في ال���ة. اذ ان ال��د�ة : م� ب�� االی�نات ال

ت��ل الى ال���� وت��ن ق��ة م��اس�ة ع�� ال�فاف تقلل م� ن�� ال��اص�ل  Naال��ب ال�او�ة على 

  واخ��اق ال�ادرات ل��ح األرض.

  ���� ال�ع�ف على حالة ال��دی�م في ماء ال�� م� خالل:

   ):�Sodium Adsorption Ratio , SARدی�م (ن��ة ام��از ال� -١

  

  (م���� ال�ل�حة األم���ي) SAR) ت���� ماء ال�� ح�� الـ ٣ج�ول (

ال��ف وال��ر 

ال�اتج ع� 

  ال��دی�م

  اال��ال�ة ال�ه��ائ�ة د��ي س��� / م

  س�ل���ة 25ºع�� درجة 

  0.100 0.250 0.750 2.250 

  SARن��ة ام��از ال��دی�م 

S 1 4 - 0 6 - 0 8 - 0 10 – 0  قل�ل 

S 2 9 - 4 12 - 6 15 - 8 18 - 10  م��س� 

S 3 14 - 9 18 - 12 22 - 15 26 - 18  ش�ی� 

S 4  ً14 > 18 > 22 > 26  ش�ی� ج�ا < 

  

 Toxicity Hazardال���ة   

. وه�ا ���� ال���عة ال�اصة ج�ًا  �ال���ة ل����ة ماء ال�� ت��لف م��لة ال���ة ع� م��لة ال�ل�حة وال��د�ة

  لألی�نات ال�امة س�اء �ال���ة لل��قع ال�غ�افي او لل��اص�ل ال��اث�ة.
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 ٥الصفحة 

 
  

ت��ل ال���ة لل����ل ن���ة الم��اص وت�اك� ع�اص� مع��ة ض�� ال���ج ال��اتي. وال���ة ق� ت�اح� او 

  ال ت�اح� م��ل�ي مل�حة ال���ة او نفاذ�ة ال���ة.

  �ا ت��� قلقًا ت�� ��وف مع��ة هي ال��رون وال�ل�رای� �ال�رجة األولى.والع�اص� ال�ي ر�

�ع� ال��رون م� الع�اص� الغ�ائ�ة األساس�ة ال�غ�� ال�ي ال ���غ�ى ع�ه ل��� ال��ات ول�� وج�ده  ال��رون:

  ����ات ����ة �ع� سامًا لل��ات.

  ) ح�اس�ة �ع� ال��اص�ل ال�را��ة لل��رون ٤ج�ول (

  خ�� ال���ة  ال��رون (ج�ء �ال�ل��ن)ت����   ال��ف

  ام�� لل��اص�ل ال��اسة 0.5اقل م�  1

  �ه�ر اض�ار خ��فة الى م��س�ة لل��اص�ل ال��اسة 1.0 – 0.5 2

  �ه�ر اض�ار خ��فة الى م��س�ة لل��اص�ل ن�ف ال����لة 2.0 – 1.0 3

  �ه�ر اض�ار خ��فة الى م��س�ة لل��اص�ل ال����لة 4.0 – 2.0 4

  خ�� ل���ع ال��اص�ل 4.0 5

  

 Chloride Hazardخ�� ال�ل�رای�  

ی�ج� ای�ن ال�ل�ر في م�اه ال�� وال���ة ب��اك�� م��لفة ان ع��� ال�ل�ر ال ی�ث� تأث��ًا ضارًا في خ�اص ال���ة 

  وله�ا ته�ل ن���ة ال���ة ع�� ت���� م�اه ال�� �ال���ة ل����� ال�ل�ر.

  �� الع�اص� ال�ارة األخ�� في ماء ال

���� ان ت���� ال��اه إضافة الى الع�اص� الغ�ائ�ة على م�اد م��ة وم���ة لل���. �ع� ال��اد ال��ج�دة 

����ات ض��لة تع� ع�اص� غ�ائ�ة صغ�� ض�ور�ة ل��� ال��ات ول�� وج�دها ب��اك�� عال�ة ��� ان ی��� 

  ال�ه ���اد ضارة.

� الى األنهار وال����ات وت�لغ في �ع� األح�ان ح�ًا ت�عل ان ج�ءًا ����ًا م� ه�ه ال��اد ت�ل مع م�اه ال��ار 

  ه�ه ال��ادر ال�ائ�ة غ�� صال�ة الس�ع�الها لل�راعة االروائ�ة.

م� ه�ه الع�اص� االل����م وال�ار��م وال��ی� وال�صاص وال�ئ�� وال�ن� وال�ادم��م وال���ال� والل���م 

  وال��ل��ن��م وال��اس وال���ل. 




